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Egzaminy, egzaminy...

Reforma edukacji,
która weszła w
życie w 2017 roku,
wydłużyła
podstawówki z 6 do
8 klas, likwidując
tym samym
gimnazja.
Uczniowie klas
trzecich gimnazjów
w roku szkolnym
2018/2019 to
ostatni rocznik,

który w dniach 10,
11, 12 kwietnia
przystąpił do testów
gimnazjalnych:
humanistycznego-
z zakresu historii i
wiedzy o
społeczeństwie
oraz z zakresu
języka polskiego,
matematyczno -
przyrodniczego z
zakresu przedmiotów

przyrodniczych i z
zakresu
matematyki oraz z
języka obcego
nowożytnego. 
Ostatnia klasa
gimnazjum liczyła
w tym roku 12
uczniów.

To już ostatnie zmagania gimnazjalistów z
testami egzaminacyjnymi. Od roku 2020
będzie obowiązywał wyłącznie egzamin
ósmoklasisty. 

Do pierwszego
egzaminu
ósmoklasisty
przystąpiło w
naszej szkole
trzynaścioro
uczniów. 15
kwietnia  podeszli
oni do egzaminu z
języka polskiego,
16 kwietnia – z
matematyki, a 17
kwietnia – z języka

obcego
nowożytnego,
wybranego z dwóch
języków, których 
uczyli się w
szkole. W 2019
roku do szkół
średnich zdawać
będą absolwenci
ósmych klas szkół
podstawowych i
trzecich klas
gimnazjów.

https://www.facebook.com/1042791152451666/photos/pcb.2425236704207097/2425233907540710/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCBMPRpk5lpQZNz_SsKBDwZcVCDpBpZn74KWJAxrpB-01dAnGUeMHRQZCM2gQq8mpf6mhQ297FYp1BW&__xts__%5B0%5D=68.ARDkvQ9QIScm4dX0wffHkjENPZSyS1tx5cYeT_gtJGDX_fmzn6PTiFKrT5gxoRfJRBI1OJiIhK3c6ETnhIUF8dFubCGOOk449-D44Iy4YUpFeIf3wrwhl1emEFbNNBdluND6V0H62QGC48g_XQafOBOeMVzLmGtdQYSseSkMjs10GFIjFD0XR8jBKpvWO8jgk_KHkXAraQduSpWjzWrmgOveslx_4LfzhinpyaiI5G4CMLY2YQKzMiW8Q2VGaBoYrz2zkWaY-mUDf0QN7IoAeGxItI9dZjTi6Kez9qbP7ttKttY0BR588uYoC6yWH2OM1W0_4rlwV_iD0YmIJLUaQF8eVckN
https://www.facebook.com/1042791152451666/photos/pcb.2421718834558884/2421717501225684/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBhKShGa2m8vlGxO6M1_qgGSAihVuS0ZurPvkX3U8qEETNYnPQBHFeeLYzrpIRvlIpHaF8iuBHllfjn&__xts__%5B0%5D=68.ARAQ0fnWSlq74pUSEQa3aJvM644Gxcb5pBavkN-nBTq7UQ6eVMBGFGEPGbEqLKXybvaTIVdMEI6KNjOZe-LdEcP8KUrHXgs_rOT08NdEq02PAR4HWPLHPhUJlPBYnMx_gQTfexBIipNMemaeVX0Vxv8dcpu6Umjnx75bnpTMHO5N2jFFqscLWtUy3Id2sipm0ejs4Qjvckh89hdWZtBgeKGQ7Tw19m0lp1C527HwH3_sW8M2NDghfufcv5mV23E08LGMEoOyc_HQz7yhu9uyJalJGS5E6uD1vv4v1RL9DwOIeGxcJZHxvww3UZEcuw17IE0-aSJxEuTs6JbwPw_3Q81IDij7
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W Muzeum Białoruskim
w Hajnówce

11 kwietnia 2019 r. uczniowie klas Va i V b odwiedzili
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce. 
Podczas wizyty zwiedzili bibliotekę, która posiada
około 12000 pozycji w języku białoruskim. Obejrzeli
prezentację multimedialną o historii i działalności
samego Muzeum jak i biblioteki. Czytali również „na
głos” książki pisane tzw. „łacinką”.
Ciekawym punktem wycieczki było zwiedzanie stałej
wystawy multimedialnej  Muzeum: „Białoruska
zagroda”, „Białoruski kalendarz”, „Rzemiosło na
białoruskiej wsi Podlasia” oraz „Hajnówka. Brama do
Puszczy”. Wystawy zapoznały uczniów z eksponatami
dokumentującymi życie i kulturę Białorusinów
mieszkających od pokoleń na Podlasiu.

Lekcje nie
są nudne –
lekcje są
ciekawe!

Niezwykła lekcja
języka
białoruskiego
odbyła się w
klasie I dnia
7 maja 2019 r.
Jej temat
brzmiał: „Moda
na ludowo”.
Wzięły w niej
udział
uczennice z
klasy I.
Zapoznały się z
materiałami
wykorzystywanymi
niegdyś na
podlaskich

wsiach.
Dowiedziały się
również, jakie
ubrania były z
nich szyte.
Kulminacyjnym
punktem lekcji
było
przebieranie się
i pozowanie na
„ściance” z
tkanych kap,
czyli narzut na
tapczany
tkanych na
specjalnych
krosnach przez
nasze babcie.
Lekcję
przeprowadziła
pani od języka
białoruskiego -
Anna
Frankowska.

.
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w ćwiczeniach praktycznych,
wykonując podstawowe czynności
ratownicze pod fachowym okiem
ratownika medycznego.

Podczas
spotkania dzieci
uczyły się jak
należy 

sprawdzać u
człowieka
przytomność i
oddech oraz w
jaki sposób
można pomóc
osobie
poszkodowanej
zanim
przyjedzie
zespół
ratownictwa
medycznego.

 Spotkanie z ratownikiem medycznym
W dniu 09. 04. 2019 r. naszą szkołę odwiedził Pan Daniel Łuczaj -
ratownik medyczny i przeprowadził profesjonalne szkolenie uczniów
klasy II i III w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem zajęć
było przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku,
w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Ratownik pokazał jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako
pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem
uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym
oddychaniem. Uczniowie bardzo chętnie  brali 

Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w pokazie historycznym
poświęconym II wojnie światowej. 
Taką niecodzienną lekcję historii
przygotowali nam rekonstruktorzy
z grupy artystycznej "Patria". W
sposób wesoły i zrozumiały
przedstawili historię polskiego
ruchu oporu, pokazali
umundurowanie z tego okresu,
repliki broni używanej podczas
walk partyzanckich. Opowiadali o
życiu codziennym żołnierzy,
pokazali ciekawe zdjęcia z tego
okresu. Na koniec wszyscy bawili
się w dawne gry żołnierskie.

. .
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Dzień Strażaka
Jak pozostałe służby mundurowe, a także
inne zawody, strażak również obchodzi
swoje święto. Międzynarodowy Dzień
Strażaka obchodzony jest od 1998 roku,
czwartego maja, w dniu  ich patrona - św.
Floriana. 

Z tej okazji 4 maja na Kompleksie Boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej z d.n.j.b. w Orli rozegrano XIII
Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn MDP "Między Bugiem a Narwią".   W turnieju brały udział drużyny
z Bociek, Brańska, Orli, Łubina Kościelnego, Kleszczel. Chłopcy z naszej szkoły zajęli 3 miejsce.
Kategoria dziewczęca:                         Kategoria chłopięca:
I miejsce - MDP Boćki                           I miejsce - MDP Boćki
II miejsce - MDP Milejczyce                  II miejsce - MDP Brańsk 
III miejsce - MDP Kleszczele  .             III miejsce - MDP Orla 
Wśród dziewcząt najlepszą bramkarką turnieju wybrano Dominikę Skibińską (MDP Milejczyce), zaś najlepszym
strzelcem okazała się Grażyna Olszewska (MDP Boćki). Wśród chłopców królem strzelców został Jakub
Małaszkiewicz (MDP Brańsk). Bramki najlepiej bronił Adrian Zawadzki (MDP Boćki). Młodym piłkarzom
kibicowali m.in.: pan Leon Pawluczuk-Wójt Gminy Orla, st. bryg. Waldemar Kudrewicz-Komendant Powiatowy
PSP w Bielsku Podlaskim, pani Maria Tomczuk-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orli wraz z pracownikami, pan
Mirosław Bałło-Komendant Gminny OSP, przedstawiciele jednostek OSP biorących udział w turnieju.

.

.
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nasze podróże małe  i duże

W Warszawie

6 maja 2019 roku uczniowie klas IV, V a i V b pojechali
na wycieczkę szkolną do stolicy Polski – Warszawy.
Zwiedzali Zamek Królewski, zapoznali się z historią
Pałacu w Wilanowie. Wzięli udział w warsztatach
edukacyjnych „Świat filtrującej dafni” i w warsztatach
filmowych „Opowiem o królu”. Podczas zajęć
plenerowych szukali odpowiedzi na pytania:
"Dlaczego woda zmienia kolor? Czym jest
cyklomorfoza? Gdzie żyją dafnie? Czy wodny
skorpion jest niebezpieczny? Co to jest
pH?".  Ciekawymi punktami wycieczki było też
zwiedzanie stolicy i  przejazd kolejką po Starówce
Warszawy.

.

24 maja uczniowie klasy II, III i IV byli na całodniowej
wycieczce Dęblin – Farma Iluzji. Zwiedziliśmy
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, które jest
największą placówką w regionie, prezentującą zabytki
techniki lotniczej oraz pamiątki związane z polskim
lotnictwem wojskowym. Zwiedziliśmy również wnętrza
zarówno samolotu wojskowego jak i pasażerskiego.
Park rozrywki - Farma Iluzji położony jest we wsi
Mościska i znajduje się w otoczeniu wspaniałych
polskich lasów. 

W parku dzieci miały mnóstwo wspaniałych zabaw i
atrakcji. Wśród nich: Tajemnica Opuszczonej
Kopalni, Latająca Chata Tajemnic (krzywy
domek), Studnia Nieskończoności, Labirynt Luster,
Obrotowy Domek, Tunel Zapomnienia, Wiklinowy
Labirynt, Bajkowy Pałac Cieni, Ogródek Olbrzyma i
wiele, wiele innych niesamowitych miejsc.
Farma Iluzji to doskonałe miejsce do aktywnej zabawy
i wypoczynku.

.

.

W Dęblinie i na Farmie Iluzji

.

.

.
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Uczniowie naszej szkoły ponownie odwiedzili Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku. Tym razem
obejrzeli spektakl pt. „Hobbit” stworzony przez Grzegorza Suskiego na podstawie książki J. R. R. Tolkiena
"Hobbit, czyli tam i z powrotem".  Na scenie pojawiły się krasnoludy, gobliny, pająki, wilki, trolle, a nawet smok!
Aktorzy udanie i efektownie zaprosili widzów do świata wyobraźni. Stworzyli przepiękne widowisko o przyjaźni,
o potrzebie współpracy w obliczu zagrożenia. Bo, że pieniądze szczęścia nie dają, to wszyscy wiedzą. 
Na dużej scenie Teatru Dramatycznego zagrał niemal cały zespół aktorski, wzmocniony tancerzami i
akrobatami. Rolę Bilbo Bagginsa reżyser powierzył Markowi Cichuckiemu. Monika Zaborska wcieliła się w rolę
Elfa, Piotr Szekowski zagrał Torina, a Franciszek Utko-Gandalfa. Niecodzienną pracę wykonał Grzegorz Suski,
który podjął się reżyserii, napisania scenariusza, skomponowania muzyki, stworzenia choreografii, a także
zagrał w spektaklu. Gra tych i pozostałych aktorów to prawdziwe mistrzostwo!.  
Zachwyciły nas barwne kostiumy postaci zaprojektowane przez Annę Czyż, scenografia stworzona przez
Sławomira Czyża i świetna muzyka oraz choreografia. Te wszystkie elementy uruchomiły nasza wyobraźnię i
przeniosły do tego niezwykłego, baśniowego świata, do czasów odległych, do magicznego Śródziemia...

W Białymstoku

"Hobbit" w Teatrze
Dramatycznym 

.. ..
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nasze talenty

Konkurs Piosenki 
Białoruskiej 

Konkurs Piosenki
Ukraińskiej

.

Na scenie wystąpiło 24 wykonawców w kategoriach:
zespoły, duety i soliści. Naszą szkołę reprezentował
zespół "1/3" prowadzony przez panią Elżbietę
Ciulkiewicz.
Zarówno podczas eliminacji rejonowych jak i
centralnych zespół ten zajął III miejsce.

                                                    Natalia Kościk, 
                                                    Andżelika Sakowska

.....

Soliści i zespoły działające przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Orli także brali czynny udział w konkursie i
to ze znakomitymi rezultatami! Zespół 1/3 zajął III
miejsce. Nasza solistka Taisa Kuczyńska również
zajęła III miejsce. 

                                              Natalia Kościk, 
                                            Andżelika Sakowska

W niedzielę, 3 lutego 2019 roku w Centrum Kultury w
Orli odbyły się eliminacje rejonowe do XXVI
Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA
BIAŁORUSKA 2019” organizowane przez zarząd
Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
oraz Urząd Gminy Orla. Ta impreza skupiająca
miłośników piosenki białoruskiej, wykonywanej
tradycyjnie, jak i bardziej nowocześnie, cieszy się
popularnością od wielu lat. Organizatorzy
przedsięwzięcia zadbali o dobre warunki dla
wykonawców oraz słuchaczy.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych i
gminnych oraz duchowieństwo. 

W niedzielę, 19 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w
Orli miały miejsce przesłuchania do XV Konkursu
Piosenki Ukraińskiej organizowanego przez Związek
Ukraińców Podlasia.Zgłosiło się ponad 80
wykonawców, prezentujących różnorakie style
wykonawcze, w wieku "od przedszkolaka do
emeryta", z całego niemal województwa.

.

..
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Zagraj z nami w ...

Zespół redakcyjny tworzą:
Eugenia Bazyluk - red. naczelny
Dziennikarze:
Daria Niesteruk, Patrycja
Niewińska, Kinga Rogowska,

.

Days gone - premiera 26. 04. 2019 r.
Days gone to gra studia Bend Studio. W grze
przemierzamy post-apokaliptyczny świat pełen hord
zombie na motocyklu.Fabuła jest długa a zarazem
bardzo ciekawa. W ciągu podróży odkrywamy obozy,
w których możemy ulepszać i kupować broń oraz
części do motocykla. Musimy  tankować i naprawiać
motocykl. W obozach mamy dostępne zlecenia
zwiększające wzrost poziomu zaufania, dzięki czemu
możemy kupić lepszy sprzęt. Gra jest dostępna tylko
na PS4. Mapa jest bardzo obszerna. Po ponad
połowie fabuły odblokowujemy nowe tereny na
południu i nową frakcję. Gra otrzymuje od nas ocenę
9/10.

                    Kamil Kubajewski i Paweł Pachwicewicz

Sylwia Pietruczuk, Wiktoria
Peplińska, Natalia
Kościk, Andżelika Sakowska, 
Paweł Pachwicewicz, Kamil
Kubajewski
Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa z dnjb w Orli
ul. Bielska 32, 17-106 Orla
e-mail: orla-szkola@op.pl

PoTWORY z naszych zeszytów
*Pierwszym przemawiającym za to
argumentem jest sztuka.
*Przemawiają za tym również
ponure dni.
*Skutki wyobraźni widać
codziennie (...)
*Dzięki temu połączeniu
(wyobraźni z myślami) możemy
wymyślić coś, a potem to sobie
wyobrazić. 
*Dziś na spotkaniu bractwa
(rycerskiego) przyjęliśmy nowe
dwie koleżanki całkiem niezłe z
wyglądu, mógłbym być ich
chłopakiem.

ŚMIECHU WARTE
Pyta się jeden facet drugiego:
- Czy ja gdzieś pana nie widziałem?
- Możliwe, ja tam często bywam.

            Baca rozmawia z turystą:
          - Zabiłem wczoraj 10 ćmów - mówi baca.
          - Ciem - poprawia turysta.
           - A kapciem.

Jaki był największy dzban w historii Polski?
- Zygmunt III Waza.
Wyszukali: Kamil Kubajewski i Paweł Pachwicewicz

Wyszperane w Internecie...

Gospodyni doiła krowę i
ryczała wniebogłosy.
Zamożni chłopi nigdy nie
wychodzili za mąż za
biednych, tylko za siebie.
Dzieci nie miały od dawna w
ustach bochenka chleba.
Jeżeli człowieka porazi prąd
elektryczny, należy go
wyciągnąć z kontaktu i
zakopać w ziemi.

               Kinga Rogowska

.
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